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SCENARIUSZ  IMPREZY  SZKOLNEJ. 
 

TEMAT:” ŚWIĘTO  PIECZONEGO  ZIEMNIAKA” 
 
1.Data imprezy:4X.2007r. 
 
2.Miejsce:boisko szkolne. 
 
3.Czas trwania: 2 godziny lekcyjne. 
 
4.Cel główny: 

• Pielęgnowanie tradycji ogólnoszkolnych imprez. 
•  

5.Cele szczegółowe: 
• Kształtowanie umiejętności wspólnej zabawy 
• Rozwijanie postaw koleżeńskich i współpracy w grupie 
• Utrwalanie wiedzy o warzywach jesiennych 
• Rozwijanie sprawności manualnej i koordynacji wzrokowo-ruchowej 
• Zasady bezpiecznego zachowania w pobliżu otwartego ognia. 

 
6.Metody: 
-słowna 
-oglądowa 
-praktycznego działania. 
 
7.Formy: 
-indywidualna 
-grupowa 
-zbiorowa. 
 
8.Środki dydaktyczne: ognisko, ławki, warzywa jesienne(ziemniaki, dynia, 
marchew, cebula), wykałaczki, obieraczki do warzyw, wiadra, sztućce, chusty i 
szaliki, tacki i przyprawy, nagrody . 
 
 

Przebieg imprezy: 
I. Część wstępna: 
1. Rozpalenie ogniska. 
2. Zgromadzenie i rozlokowanie uczestników spotkania na boisku szkolnym. 
3. Przywitanie i przedstawienie tematu imprezy. 
4. Przypomnienie zasad bezpiecznego zachowania w pobliżu ogniska i 

obchodzenia się z gorącymi potrawami. 
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II. Część właściwa: 
1. Prezentacja wybranych warzyw jesiennych, wybranie ziemniaków. 
2. Zasypanie ziemniaków w żarze ogniska. 
3. Wspólne śpiewanie piosenki „ Kopanie ziemniaków”. 
4. Przeprowadzenie konkursów: 
• „Obieranie obieraczką ziemniaków na czas”- udział biorą najsprawniejsi 

manualnie uczniowie. 
• „Jeżyk”( wykonanie  jeżyka z ziemniaka i wykałaczek)- konkurs dla 

uczniów oddziałów terapeutycznych i klas młodszych.+ piosenka” Jeż”. 
• „Ziemniaczana koszykówka”(rzucanie do celu-wiadro- ziemniakami)- 

konkurs dla klas gimnazjalnych . 
• „Smaczne purre  ziemniaczane”(rozgniatanie ugotowanych ziemniaków 

konsumpcja purre za pomocą pałeczek)- zabawa dla uczniów klas PP i 
nauczycieli. 

• „Wybieranka- niespodzianka” (rozpoznawanie warzyw dotykiem z 
zasłoniętymi oczami )- konkurs dla młodszych dzieci. 

5.Zbiorowa zabawa animacyjna „ Pyry na wykopkach””- naśladowanie 
ruchów  prowadzącej zgonie z treścią opowiadanej historyjki. 
6.Degustacja –jedzenie upieczonych w żarze ogniska ziemniaków. 
 
 
III. Część końcowa: 
1. Podziękowania i pożegnanie. 
2. Wspólne  sprzątanie boiska, gaszenie ogniska. 
3.Powrót do szkoły. 
 
 
Opracowanie scenariusza: Dorota Hippe 
 
Prowadzenie imprezy: Dorota Hippe 
 
Ognisko- przygotowanie, rozpalenie-Dorota Hippe 
 
Pieczenia ziemniaków: Dorota Hippe i Andrzej Dorniak 
 
Oprawa muzyczna: Andrzej Dorniak. 
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Pomysł i opracowanie: Dorota Hippe 

 
Zabawa animacyjna „ Pyry na wykopkach” 

Za lasami, za pagórkami, za wartko płynącymi rzekami, chociaż  
wcale nie tak daleko, rozciągało się  jak okiem sięgnąć od prawej do lewej 
strony horyzontu pole. 

Właścicielem  pola był stary Jan Pyra z rodziną. Liczna to była rodzinka, 
8 osobowa. A należeli do niej: 

1. Stary ojciec -Jan Pyra 
2. Gruba matka- Gienia Pyra 

3córki : 
• najstarsza, wielka Maryśka 
• średnia, wesoła Ola               -wszystkie oczywiście Pyry 
• i najmłodsza, ukochana Kryśka. 

3 synowie. 
• najstarszy , bardzo silny Franek  
• średni, leniwy Jędrek      -wszyscy oczywiście Pyry 
• i najmłodszy, ukochany Janek. 
 
             Cały rok rodzina Pyrów ciężko pracowała  przy uprawie pola: 

• Orała traktorem 
• Siała 
• Sadziła 
• Kosiła 
• Zbierała plony. 

  Ale najwięcej  pracy było jesienią, przy wykopkach ziemniaków. Tego 
roku obrodziły wspaniale i kartoflisko aż wybrzuszało się od leżących i 
czekających na zebranie kartofli. Ten dzień nadszedł w mglistą , wrześniową 
sobotę . 

 Matka, gruba Gienia, poklepywaniem i poszturchiwaniem obudziła 
resztę rodzinki  Pyrów skoro świt. Oj ,nie chciało im się wstawać, szczególnie 
dzieciom, które miały wolny od szkoły dzień.  
Przeciągały się więc w łóżkach,  
drapały, 
mruczały 
i powoli, ślamazarnie jak ślimaki gramoliły się z ciepłej pościeli. 
Kiedy już wstali , poszli do łazienki na poranną toaletę- myły oczy, buzię i 
zęby, czesały włosy. Po porannej toalecie ubieranie : bielizna, spodnie, 
bluzki i koszule  

A potem szybko na śniadanie- mniam, mniam, słychać było głośne 
mlaskanie.  
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 Nadeszła chwila wyjścia z domu., jeszcze tylko do włożenia  kurtki i 
kalosze. Z sąsiadującej z domem wielkiej stodoły zabrali kosze, worki i 
haczki niezbędne do zbierania i podkopywania ziemniaków. Pole do zbiorów 
przygotował poprzedniego dnia ojciec- stary Jan. 
        Raźno szli przez pole do kartofliska. Chwilę później byli już na miejscu. 
Zaczęli zbierać ziemniaki, cała rodzina Pyrów: 
Rodzice: 

• Powoli, dokładnie ojciec-stary Jan 
• Szybko (pomimo nadwagi)- matka Genia 

Córki: 
• Bardzo szybko-wielka Maryśka 
• Z uśmiechem na twarzy- wesoła Ola 
• Powolutku, po troszeczku- najmłodsza Kryśka. 

 
Synowie: 

• Szybko, dużo i dobrze- bardzo silny Franek 
• Mało i nieuważnie- leniwy Jędrek 
• Szybciutko jak wicher-najmłodszy , ukochany Janek. 
 
Pracowali tak aż do południa. Wtedy to matka, gruba Gienia, zarządziła 

przerwę na obiad. Szkoda było tracić czasu na powrót do domu, więc zabrała 
ogromny kosz jedzenia ze sobą. No i Pyry zaczęły ze smakiem jeść: 

• Grube, tłuste kiełbasy 
• Grube pajdy chleba 
• Bardzo kwaśne, kiszone ogórki 
• Okrągłe, pachnące jabłka 
• Pyszną, gorącą i słodką herbatę z termosów. 

Po posiłku ruszyli z powrotem do pracy. Pod wieczór wszyscy byli już 
bardzo zmęczeni,  ręce ledwie dawały radę zbierać kartofle i wrzucać je do 
koszy i worków, a ich czoła ociekały potem.  

Nadszedł czas powrotu do domu. A więc wracali dźwigając ciężkie  
zbiory, cała rodzina Pyrów:: 

• Ojciec- stary Jan z 1 wielkim koszem 
• Matka- gruba Gienia z 1 trochę mniejszym koszem 

Córki: 
• Wielka Maryśka- z 1 wielkim koszem 
• Wesoła Ola- z 2 średnimi koszykami 
• Najmłodsza Kryśka- z 1 malutkim koszyczkiem 

Synowie: 
• Bardzo silny Franek- z 2 wielkimi worami na plecach 
• Leniwy  Jędrek- z 1, małym, ledwie napełnionym workiem 
• Ukochany Janek – z 3 małymi workami. 
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Reszta wykopanych ziemniaków została na polu, na kartoflisku- w wielkich 
worach. Wieczorem przyjadą po nie traktorem: ojciec Jan, bardzo silny 
Franek i wielka Maryśka. Wrzucą kartofle na przyczepę i przywiozą do 
gospodarstwa. Następnego dnia sprzedadzą je w skupie.  

A ze skupu, całkiem możliwe, że kartofle z pola Pyrów trafiły do sklepu, 
w którym kupiliśmy  ziemniaki na naszą szkolną imprezę- Święto Pieczonego 
Ziemniaka.  

 
Opracowanie  Dorota Hippe – 4.X.2007r. 

 
 
 
   
 
 

 
 

 


